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FOTOTENTOONSTELLING ‘PASSANTEN’ IN DER AA-KERK 
94 fotoportretten van gebruikers van Groninger kerken 
 
Van woensdag 22 tot en met zaterdag 25 mei is in de Der Aa-kerk in Groningen de expositie 
‘Passanten’ te zien. In opdracht van de jubilerende Stichting Oude Groninger Kerken 
(SOGK) maakte fotograaf Taco Anema 94 fotoportretten van gebruikers van Groninger 
kerken. Het tentoonstellingsontwerp is van de hand van Studio 212 Fahrenheit.  
 
De SOGK bestaat vijftig jaar, en viert dat dit jaar op vele uiteenlopende manieren. Een van 
de projecten is ‘Passanten’. De 94 kerken van de stichting zijn soms al acht eeuwen oud, en 
mensen zijn slechts voorbijgangers in die lange geschiedenis. Van de bouwers van weleer 
tot de gebruikers van nu, allen zijn wij passanten. De tentoonstelling laat de veelheid en 
verscheidenheid van het hedendaagse gebruik zien in 94 bijzondere portretten.  
 
In de kerken van de SOGK zijn onder andere plaatselijke commissies, culturele commissies, 
stichtingen, kunstenaars, organisten en een brassband actief. Deze gebruikers van de 
kerken, grotendeels vrijwilligers, worden met de tentoonstelling in het licht gezet. Zij tonen de 
eeuwenoude traditie van samenleven in en met het kerkgebouw.  
 
De foto’s van fotograaf Taco Anema zijn altijd zorgvuldig gecomponeerd, het zijn moderne 
klassiekers. Anema bracht eerder de Nederlandse bestuurscultuur in beeld, in de serie Dutch 
Boards. Deze serie is opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum. Een selectie van de 
serie was te zien in de Hermitage in Amsterdam. 
 
De foto’s worden tentoongesteld in een speciaal ontworpen tentoonstellingsmeubel, in de 
vorm van een spiegelende kerk. Zo ziet de toeschouwer niet alleen de gebruikers van de 
kerken, maar ook zichzelf. Dit roept op tot reflectie: wat voor betekenis hebben deze bakens 
in het Groninger landschap voor u? Zou u deel willen uitmaken van de gebruikersgroepen 
van vandaag, en die van morgen? 
 
Het koor van de Der Aa-kerk, waar de tentoonstelling ‘Passanten’ is te zien, is van 22 t/m 25 
mei open van 13:00 tot 17:00 uur. Er is een begeleidende catalogus beschikbaar in de kerk. 
 
EINDE BERICHT 

 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-
3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl 
 
U kunt naar binnen via de Noordingang, naast City Central. Vrijwilligers van City Central 
openen en sluiten de deuren. De catalogus is gratis mee te nemen.  
Meer informatie: Inge Basteleur - basteleur@groningerkerken.nl 
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Foto’s: Tentoonstellingsmeubel Passanten Studio 212 Fahrenheit 


